DAKOFAs handlingsplan gældende fra 1/9 2021 til 31/8 2022
DAKOFAs handlingsplan 2021-22 skal ses i lyset af DAKOFAs 5-årig organisationsstrategi ”Fra
affaldshåndtering til cirkulær økonomi - Nye rammer – nye muligheder!”, der vedtages i år
sammen med nærværende handlingsplan.
Årets handlingsplan skal derfor ses som første skridt i den 5-årige forandringsproces, hvor DAKOFA
skal gå fra at være ”det samlende kompetencecenter for HELE affalds- og ressourcesektoren” til at
være det samlende kompetencecenter for affaldsressourcer og understøtte den cirkulære
omstilling.
For at nå målet vil DAKOFA i den 5-årige strategiperiode:
➢ Facilitere dialog, erfaringsudveksling, brobygning og samarbejde mellem alle
aktører i den cirkulære omstilling, herunder både den offentlige og den private
sektor samt udenlandske aktører.
➢ Udvikle foreningens aktiviteter, så den nødvendige kompetenceudvikling for en
cirkulær og klimaneutral omstilling tilbydes.
➢ Sikre en høj faglig, hurtig og relevant nyhedsformidling til alle interessenter.
➢ Udvide portalen for affald til ressourcer i relation til hele den grønne omstilling
inklusive FN’s verdensmål, den cirkulære dagsorden og klimamålsætningerne.

Indsatsområderne i nærværende handlingsplan skal derfor ses i lyset af den nye strategi, men
planen skal dog ikke læses som en udtømmende plan for DAKOFAs aktiviteter i 2021-2022, da alle
faste aktiviteter, som f.eks. det budgetterede antal konferencer, kurser, webinarer, seminarer,
facilitering af netværk, vedligeholdelse af hjemmeside og udsendelse af nyhedsbreve osv. ikke
fremgår af handlingsplanen, men forudsættes afholdt inden for de faglige fokusområder, som
handlingsplanen indeholder, og som er en del af sekretariatets naturlige driftsopgaver.

Den faglige kontekst for handlingsplanen 2021-22
Nye rammer og nye roller for en cirkulær omstilling
DAKOFAs handlingsplan, gældende fra måneden for foreningens generalforsamling 2021 og et år
frem, tager overordnet udgangspunkt i cirkulær økonomi. Dette er en naturlig følge af, at cirkulær
økonomi i dag danner rammen for affaldspolitikken, både i EU og i Danmark. Den nuværende EUKommission, der tiltrådte i 2019, accelererede CØ-omstillingen med vedtagelse af EU’s nye
vækststrategi ”Green Deal” (den grønne pagt), der skal gøre EU til en moderne, ressourceeffektiv
og konkurrencedygtig økonomi, hvor der ikke er nettoemissioner af drivhusgasser i 2050 og den
økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceforbruget. EU-Kommissionen ønsker, med støtte fra
medlemslandene og herunder Danmark, at accelerere omstillingen til en cirkulær økonomi, og EUKommissionen lancerede i 2020 en ambitiøs handlingsplan for cirkulær økonomi og en ny grøn
industriplan, der begge beskriver en lang række tiltag, der netop nu er under udarbejdelse.
Den netop offentliggjorte nationale handlingsplan for cirkulær økonomi udgør, ud over at være
den nationale affaldshåndteringsplan, den danske strategi for en cirkulær omstilling. Planen skal
ses i lyset af den skelsættende politiske aftale ” Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær
økonomi ”, der udgør en systemisk forandring, hvad angår den organisatoriske rollefordeling i
affaldssektoren. Historisk har affaldshåndteringen i Danmark været en kommunal opgave, men i
lyset af cirkulær økonomi ønsker et bredt flertal af Folketinget, at affaldet fremadrettet skal
udbydes på et kontrolleret marked – for på den måde at accelerere omstillingen til en cirkulær
økonomi.
Vi går derfor en tid i møde hvor rollerne skifter, men hvor også miljøkrav skærpes og tilsynet med
sektoren bliver ensartet og forstærket. Kommunerne vil dog fortsat være den kompetente
myndighed for største delen af den danske affaldslovgivning, og da udsorteringen af flere og flere
fraktioner er påkrævet, vil det være en langt større og mere kompleks opgave i fremtiden.
Et nyt producentansvar for emballage
I emballagedirektivet stilles der krav om indførelse af et udvidet producentansvar for emballager.
Implementeringen af dette i Danmark skaber endnu en ændring i den danske affaldssektor, for
ikke nok med, at der sker en ændring i rollefordelingen mellem den offentlige og private del af
affaldssektoren, men ydre mere skal emballageproducenter, importører og påfyldere fra 2025
overtage det økonomiske og muligvis tillige det organisatoriske ansvar for håndteringen af
emballageaffaldet fra både husstande og erhverv.
Den organisatoriske ansvarsfordeling mellem kommunerne og producenterne er netop nu til
forhandling og vil, efter planen, være på plads i 2021. Da emballageaffald udgør en stor andel af
de tørre genanvendelige fraktioner fra husstandene, vil dette medføre end en grundlæggende
forandring i den danske affaldssektor.

Handlingsplanen 2021-22
I den kommende planperiode vil cirkulær økonomi, klimapolitiske tiltag og nye rammebetingelser i
EU og Danmark således være vigtige emner for DAKOFAs aktiviteter. Herudover vil der blive
fokuseret på særlige affaldsfraktioner. Endelig vil der også være fokus på en række tværgående
emner som bæredygtig produktpolitik, klima, FN’s bæredygtighedsmål, affaldsplanlægning, nye
rammebetingelser samt reparation og genbrug. Alle fokusområderne ses af nedenstående figur,
der er efterfulgt af uddybende afsnit om hvert fokusområde:

1. Cirkulær økonomi
Som nævnt er cirkulær økonomi (CØ) højt placeret på den politiske dagsorden både i EU og i
Danmark. Den cirkulære omstilling er også som noget nyt blevet en del af DAKOFAs formål og vil

derfor naturligt have en helt særlig vægt og være et tværgående og gennemgående tema i alle
DAKOFAs aktiviteter fremover. DAKOFA integrerer derfor CØ i alle fokusområderne i planperioden
og følger cirkulære projekter og indsatsområder i Danmark samt EU; herunder særligt initiativer,
der ligger i de nationale udspil; eksempelvis den nye nationale handlingsplan for cirkulær
økonomi, men også regionale og kommunale projekter, hvis disse har en bred interesse for
DAKOFAs medlemskreds.
DAKOFA vil inden for denne dagsorden have fokus på de projekter, der berører
genbrug/reparation, men også i høj grad på de sekundære ressourcer – altså ressourcer indsamlet
som affald eller som biprodukter, der oparbejdes til sekundære ressourcer. DAKOFA vil i perioden
følge EU’s udmøntning af handlingsplanen for cirkulær økonomi, regeringens kommende plan og
initiativer samt følge op på allerede søsatte projekter under den nuværende CØ-strategi. DAKOFA
vil sikre videndeling og erfaringsudveksling gennem nyheder og arrangementer, men der vil også i
denne periode blive gennemført en kortlægning af cirkulære virksomheder, som i fremtiden kan
have en interesse i at deltage i DAKOFAs netværk og øvrige arrangementer. DAKOFA vil i denne
planperiode, i tråd med DAKOFAs strategi, påbegynde udviklingen af alle DAKOFAs aktiviteter, så
de i langt højere grad appellerer til øvrige aktører i den cirkulære omstilling. DAKOFA s
nyhedsformidling vil også blive udviklet i retningen af nye målgrupper.

2. Klimamålsætninger
Den politiske aftale ” Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi ” og
sektorkøreplanen for affald, vand & cirkulær økonomi skal begge ses i konteksten af klimalovens
mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 og målet om klimaneutralitet i senest
2050. I forbindelsen med udarbejdelsen af sektorkøreplanen er emissionerne fra affaldssektoren
opgjort og tiltag for minimering af disse vedtaget gennem den politiske aftale og indgår som
initiativer i den kommende nationale handlingsplan for cirkulær økonomi.
Visionen er at minimere den mængde plast, der i dag sendes til forbrænding med 80% i 2030. For
at opnå dette satses der på udsortering og øget genanvendelse af plast. Regeringen ønsker i den
forbindelse at se nærmere på affaldsafgifterne, så de understøtter udviklingen mod CO2reduktioner i affaldssektoren. Derudover igangsættes en drøftelse af tiltag for at
fremme Carbon Capture Storage (CCS), hvilket anses for at være relevant i forhold til at fjerne den
resterende CO2 fra affaldsforbrændingsanlæg. Der igangsættes endvidere analyse og derefter
tiltag med henblik på 20% reduktion - eller mere - af drivhusgasudledningerne fra have-/park
affald og endelig igangsættes tiltag, som kan give lokale, samfundsøkonomiske reduktioner i
emission af fossile drivhusgasser fra deponier og affaldsbehandlingsanlæg.
DAKOFA vil i planperioden, særligt via det nyetablerede klimanetværk, fokusere på
implementeringen af den politiske aftale og sektorplanen. DAKOFA vil i planperioden fokusere på,
hvordan affaldssektoren kan bidrage nationalt og internationalt gennem bl.a. omstillingen til
cirkulær økonomi samt på, hvorledes klimaeffekter ved forebyggelse og genbrug kan synliggøres.
DAKOFA vil ligeledes fokusere på minimering af den direkte udledning af CO2-emissioner fra
sektoren og derved sikre videndeling om fx målemetoder, værktøjer til beregning af klimaeffekter
og mulige tekniske løsninger. DAKOFA vil i planperioden se nærmere på muligheden for en

opdatering af DAKOFAs klimaværktøj. Udover at have etableret et nyt klimanetværk vil DAKOFA
afholde arrangementer og sikre den nødvendige formidling til sektoren.

3. Nye rammebetingelser
Som beskrevet i indledningen står affaldssektoren over for store systemiske forandringer og i den
kommende planperiode vil udmøntningen af den politiske aftale have stor betydning for hele den
danske affaldssektor. Dette gælder såvel genanvendelsesindustrien og forbrændingsanlæggene
som kommunerne. Forventningen er, at den nye aktørbekendtgørelse, hvad angår det
genanvendelige affald, vil træde i kraft fra 1. januar 2022 og at lovforslaget om den nye
organisering af affaldsforbrændingsanlæggene vil ligge klar i 2022. Samtidig forventes
organiseringen af det kommende producentansvar for emballage at være forhandlet på plads i
2021, hvilket vil sætte retningen frem mod implementeringen i 2025. Endelig forventes det, at en
ny model for et affaldstilsyn vil være på plads i 2021.
DAKOFA vil i perioden nøje følge regeludviklingen og formidle regelgrundlaget igennem DAKOFAs
juranetværk og øvrige relevante netværk og arrangementer, og DAKOFA vil tillige afholde juridiske
kurser inden for udvalgte områder. Desuden vil nye, juridiske initiativer blive formidlet via
DAKOFAs nyhedssite.

4. Bæredygtig produktpolitik
Som led i EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi er der lanceret et stort indsatsområde for
bæredygtig produktpolitik. Kommissionen vil gøre bæredygtige produkter, tjenester og
forretningsmodeller til normen og transformere forbrugsmønstre, for helt at undgå at generere
affald. Denne politiske ramme for bæredygtige produkter vil blive udrullet progressivt, mens
centrale produkters værdikæder vil blive behandlet først.
Kommissionen vil i 2021 fremsætte forslag til en politik for bæredygtige produkter. Direktivet om
miljøvenligt design (eco-design-direktivet) skal fremover ikke kun være energirelateret samtidig
med, at det skal finde anvendelse på den bredest mulige vifte af produkter og derved understøtte
produkternes kredsløb.
Som en del af de lovgivningsmæssige initiativer vil Kommissionen overveje etableringen af
bæredygtighedsprincipper og andre passende måder at regulere bl.a. følgende aspekter:
• Forbedre produkters holdbarhed, genbrugelighed, opgraderingsmuligheder og adressere
farligt kemi i produkter samt produkternes energi og ressourceeffektivitet.
• Øge indholdet af genanvendte materialer i nye produkter samtidig med at sikre
produkternes ydeevne og sikkerhed samt øge høj kvalitet i genanvendelsen.
• Introducere et forbud mod destruktion af usolgte funktionsdygtige produkter
DAKOFA vil derfor i planperioden opruste på formidlingen om bæredygtig produktpolitik, da dette
fremover kan få stor indflydelse på affaldsmængderne.

5. Affaldsplanlægning
I skrivende stund er den nye nationale handlingsplan lige på trapperne. Et udkast har været i
høring med titlen ”Handlingsplan for cirkulær økonomi – national plan for forebyggelse og
håndtering af affald 2020-2032”. Denne plan implementerer affaldsdirektivets krav til
affaldsplanlægning samt implementerer kravene om de nye genanvendelsesmål. Som titlen
indikerer, har man valgt at slå den nationale affaldsplan sammen med den nationale
forebyggelsesplan og derved implementeres affaldsdirektivets krav til indsatser for
affaldsforebyggelse ligeledes i denne.
I planen redegøres for indsatser, der skal bringe Danmark i mål med de nye ambitiøse
genanvendelsesmål, der som bekendt skal opgøres efter den nye opgørelsesmetode, hvor kun de
reelt genanvendte fraktioner vil tælle med som genanvendte mængder. I planen og i den nye
affaldsstatistik for 2019 har man estimeret de nuværende tabsrater, men disse vil med tiden skulle
erstattes af faktiske tal fra de anlæg, der genanvender affaldet. Dette vil betyde, at der skal langt
større fokus og gennemsigtighed omkring, hvad der rent faktisk sker med det affald, der afsættes
til genanvendelse, da der vil være fokus på minimering af tab.
De kommunale planer skal herefter delvist implementere den nationale plan for de områder, der
omhandler den kommunale del af affaldet. I perioden vil der derfor blive lagt vægt på at facilitere
processen for udarbejdelse af de nye, kommunale planer samt kommunernes tiltag for at nå de
nye nationale pejlemærker for genanvendelsen. Ved udarbejdelsen af de nye planer vil også de
nye krav til obligatorisk indsamling af de 10 fraktioner være i fokus.
Udover, at de kommunale planer skal være i overensstemmelse med den nationale plan, vil der
også blive set på muligheden for at bruge affaldsplanerne i en CØ-kontekst. Der er allerede flere
projekter, der har set på begrebet ”den cirkulære affaldsplan”. DAKOFA vil derfor i perioden
fokusere på, hvorledes planerne kan være løftestang for en cirkulær omstilling i kommunerne.

6. Reparation og genbrug
Både i det nye affaldsdirektiv, WEEE-direktiv, emballagedirektiv samt i øvrige produktdirektiver,
arbejdes der med at forbedre mulighederne for genbrug og reparation af produkter. Derudover
stilles der i affaldsdirektivet skærpede krav til de nationale forebyggelsesplaner. I takt med, at
cirkulær økonomi vinder frem både i de private erhverv og hos kommunerne, sker der et øget
fokus på indercirklerne i den cirkulære økonomiske model. I takt med, at der udvikles nye
forretningsmodeller, sker der langsomt en forandring, hvor nogle processer for affaldshåndtering
skal gentænkes. I de nye ambitiøse genanvendelsesmål i EU tæller forberedelse med henblik på
genbrug med i genanvendelsesprocenten, hvilket for nogle typer af produkter kan have en stor
betydning for mængden, der tæller med. Der er ligeledes i den nationale plan for cirkulær
økonomi lagt op til, at der på alle genbrugspladser skal være mulighed for at aflevere til genbrug. I
takt med, at omstillingen til en cirkulær økonomi accelereres, vil der komme et større fokus på de
to øverste lagt af affaldshierarkiet.
DAKOFA vil i planperioden fokusere på udviklingen inden for regler og forretningsmodeller samt
have fokus på initiativerne i den nationale affaldsplan samt kommende krav fra EU.

7. FN’s verdensmål
Affaldssektorens aktører, såvel offentlige som private, er i fuld gang med at implementere FN’s
verdensmål som en integreret del af deres virke. Målene anvendes både som et strategisk
udviklingsværktøj/styringsredskab og som et kommunikationsværktøj til omverdenen. DAKOFA vil
i planperioden understøtte denne udvikling ved at sætte fokus på affaldssektorens rolle i arbejdet
med verdensmålene for på denne måde at inspirere flere til at gå i gang. Dette vil ske bl.a. via
afholdelse af arrangementer i DAKOFA-regi, der vil facilitere videndeling og udveksling af
erfaringer mellem diverse aktører. Viden om verdensmålene, som strategisk og kommunikativt
værktøj i affaldssektoren, men også i samfundet generelt, vil blive formidlet. Der vil ligeledes være
en prioritering via nyheder i form af formidling af gode eksempler, og endelig vil der være fokus på
koblingen mellem FN’s verdensmål og omstillingen til en cirkulær økonomi.

8. Bygge- og anlægsaffald, jord og råstoffer
Et fokusområde vil i det kommende år være at følge de kommende initiativer for håndtering af
bygge- og anlægsaffald, herunder kommende initiativer inden for selektiv nedrivning og skærpede
krav til genanvendelse og genbrug. Derudover vil der være et fortsat fokus på den nye nationale
plan for bæredygtigt byggeri samt klimaplanen for byggesektoren.
Endelig vil DAKOFA arbejde for at bringe viden om de sekundære råvarers kvalitet på niveau med
primære råvarer med henblik på at skabe et marked for disse materialer. Der sættes fokus på,
prøvetagning, sporbarhed, dokumentation (herunder anmeldelse), samspil med krav til
byggematerialer og byggetekniske forskrifter samt sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.
I planperioden vil DAKOFA herunder følge og deltage i debatten om bæredygtig jordhåndtering.
Både jord som affald og bygge-og anlægsaffald skal i stigende grad betragtes som vigtige
sekundære råstoffer. Dette sker i takt med, at de primære råstoffer i Danmark svinder. DAKOFA vil
dermed også se på hele den danske råstofplanlægning i relation til kortlægning og intelligent
planlægning af brugen af de sekundære råstoffer fra bygge- og anlægsaffald og jord som affald.

9. Bioaffald og bioøkonomi
Som en af de 10 fraktioner, der skal sorteres ved husstandene fra 1. juli 2021, har vi madaffaldet.
Dette er helt i tråd med EU-kravet om kildesortering og genanvendelse af bioaffald fra
husholdninger og fra servicesektoren fra 2024. Da en del kommuner endnu ikke har indført
husstandsindsamling af madaffald, vil der i planperioden være et stort behov for videndeling
vedrørende indsamlingsordninger, materiel, kommunikation samt behandlingsmuligheder.
Regeringen satser både på mere og bedre genanvendelse af madaffald.
Hvad angår haveaffaldet, vil der også blive set på nye muligheder for reduktion i CO2emissionerne. Udover et klimamæssigt fokus på håndteringen af biomassen er der ligeledes et
fokus på udnyttelsen af de bioøkonomiske potentialer.

DAKOFA vil på baggrund af ovenstående have fokus på hele håndteringskæden for madaffald,
håndteringen af have-/parkaffald og øvrige organiske restprodukter som f.eks. slam. DAKOFA vil
følge med i udviklingen af nye bioøkonomiske projekter og kommercialisering af disse. I den
kommende planperiode vil også blive lagt vægt på videngenerering i relation til
fosforudfordringen.

10. Tekstiler
I EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi er der et særligt fokus på tekstilkredsløbets negative
miljøpåvirkning, og der gennemføres netop nu en høring af den kommende EU-strategi for et
bæredygtigt tekstilkredsløb. Derudover står alle EU-landene over for at skulle implementere
affaldsdirektivets krav om separat indsamling af tekstil fra 2025.
Danmark har på dette punkt også valgt at gå foran med et krav om indsamling af tekstilaffald fra
husstandene allerede fra 1. januar 2022. Da indsamlingen af tekstilaffald skaber en stor
forskydning af kvaliteten i det nuværende indsamlingssystem, der traditionelt har været et
genbrugssystem, er udfordringen at få indført et indsamlingssystem, der ikke forringer det
nuværende genbrugssystem, men i tillæg hertil skaber muligheden for høj, reel genanvendelse af
det genanvendelige tekstilaffald, der ikke egner sig til genbrug. Tekstilaffald skal ikke blot
indsamles, men tæller også med, når de nye ambitiøse genanvendelsesmål skal nås. Der er derfor
brug for videndeling, videnopbyning samt teknologiudvikling, både hvad angår sortering og
genanvendelsesteknologier.
Tekstiler består i dag af store mængder plastmaterialer, hvorfor der klimamæssigt også er fokus på
at minimere mængderne af tekstiler, der sendes til forbrænding. Nogle tekstiler består af
sammensatte fibre, der kan være vanskelige at adskille. Der er derfor ligeledes brug for
udviklingen af separationsteknologier for disse typer af tekstiler.
Udviklingen af cirkulære tekstiler er i fuld gang, og der sker derfor også meget på designsiden af
dette kredsløb. DAKOFA vil derfor i den kommende planperiode fortsætte med at danne netværk
på tværs af hele værdikæden, men der vil uden tvivl være et meget stort fokus på, hvordan vi i
Danmark fra 1. januar 2022 håndterer det tekstilaffald, der fra denne dato vil blive indsamlet. I
planperioden vil der blive afholdt netværksmøder, arrangeret studieture og afholdt
arrangementer, der skal sikre den videndeling, der er brug for. Endelig vil DAKOFA sikre en
formidling og koordinering af konkrete initiativer, der kan øge cirkulariteten inden for
tekstilområdet i Danmark.

11. Plast og emballager
Danmark skal, som alle andre EU-lande, nå emballagedirektivets mål om 50% reel genanvendelse
af emballageplast i 2025 og 55% i 2030. Affaldsbekendtgørelsens krav om udsortering af alt plast
ved alle husstandene fra 1. juli 2021 vil, alt andet lige, bidrage gevaldigt til, at mængderne af
udsorteret plast til genanvendelse vil stige. Endelig stiller affaldsbekendtgørelsen krav om, at
kommunerne i deres udbud og kontrakter fra 1. januar 2022 skal stille krav om 60% reel
genanvendelse af de indsamlede mængder, hvilket anses for et ambitiøst niveau. Det er ikke alle

kommuner, der i dag indsamler plast ved husstandene, så der skal først og fremmest etableres
indsamlingsordninger. Virksomhederne skal fra 1. december 2022 ligeledes etablere særskilt
indsamling.
Plast og emballager har ligeledes et særligt fokus i Kommissionens handlingsplan for cirkulær
økonomi. For at sikre, at al emballage i EU kan genbruges eller genanvendes på rentabel vis inden
2030, som foreskrevet i EU’s plaststrategi, vil Kommissionen i 2021 revidere emballagedirektivet
med henblik på at styrke de obligatoriske, væsentlige krav til emballager og overveje andre
foranstaltninger med fokus på at:
• nedbringe (over)emballering og emballageaffald, bl.a. ved at fastsætte mål for og andre
foranstaltninger til nedbringelse af affaldsmængden
• fremme at emballage designes med henblik på genbrug og genanvendelse,
• overveje at mindske kompleksiteten i emballeringsmaterialer, herunder antallet af
materialer og polymerer, der anvendes.
Udover EU´s engangsplastdirektiv der netop er implementeret i Danmark, hvilket indebærer en
række forbud mod visse engangsplastprodukter. Regeringen har tidligere forvarslet en ny
plasthandlingsplan, der vil erstatte den nuværende handlingsplan og have fokus på reduktion af
forbruget samt sikre færre emballagetyper.
Af øvrige emballager vil der være fokus på fødevarekartoner, da disse ligeledes indgår som en af
de 10 fraktioner, der fra 1. juli 2021 skal indsamles ved husstandene. Fødevarekartoner er en ny
fraktion for stort set alle kommunerne i Danmark, hvilket betyder, at der er brug for videndeling
og videnopbygning vedrørende indsamlingsleddet og genanvendelesmulighederne. DAKOFA vil i
planperioden sætte fokus på plastproblematikkerne generelt men vil ligeledes have et særligt
fokus på udviklingen af bæredygtige emballager, herunder genbrugsemballager.
Som tidligere nævnt stilles der i emballagedirektivet krav om, at alle medlemsstater i 2025 skal
have et udvidet producentansvar for emballage, hvilket delvist vil blive implementeret i
planperioden. Det forventes at rollefordelingen vil blive fastlagt i 2021, og derved vil planen for
den fremtidige organisering stå klar allerede i denne planperiode. DAKOFA følger
implementeringen tæt og vil i perioden afholde særlige arrangementer herom og facilitere en
dialog mellem offentlige og private aktører i sektoren.

12. Farligt affald
I den kommende planperiode vil der blive sat fokus på farligt affald både fra husholdninger og
erhverv. Farligt affald er ligeledes en af de 10 fraktioner, der skal indsamles ved husstandene fra 1.
juli 2021, og der er i den forbindelse udsendt en sorterings- og indsamlingsvejledning. DAKOFA vil
følge implementeringen af de nye ordninger samt fortsat arbejde for at opbygge sektorens
kompetencer i forhold til klassificering af farligt affald gennem afholdelse af kurser for netop
klassificering af farligt affald.

I lyset af den cirkulære økonomi er det endvidere vigtigt at få styr på de farlige stoffer i
genanvendelsesprocesserne samt at skabe samarbejde på tværs af sektorer med henblik på at få
de farlige stoffer elimineret eller alternativt håndteret forsvarligt. DAKOFAs arbejde vedrørende
farligt affald vil således fokusere på at samle og videregive viden og erfaringer om farligt affald til
gavn for arbejdet med øvrige materialetyper og en miljøsikker og effektiv håndtering og
behandling af disse.

